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Ten oorlog! Europese oorlogen 1789 - 1919. Oorlog als  
maatschappelijk fenomeen 

 
bron 1 
René Levasseur, een Frans parlementslid, herinnert zich na de revolutie dat hij 
in september 1793 een gesprek heeft met Lazare Carnot, de minister van oorlog 
die de dienstplicht invoert 
 
"Het Noordelijke leger", vertelde Carnot, "is in opstand gekomen. We hebben 
een sterke leider nodig om deze rebellie te onderdrukken. We hebben u hiervoor 
uitgekozen." 
"Ik voel me zeer vereerd, Carnot", sprak ik, "maar fermheid is niet genoeg. 
Hiervoor zijn ervaring en bekwaamheid op militair gebied vereist en die heb ik 
geen van beide." 
"We kennen en waarderen u. De aanblik van een geacht man, die een vriend is 
van de vrijheid, zal genoeg zijn om de verdwaalden weer terug te leiden." 
"Maar Carnot, het ontbreekt mij aan lichamelijke kracht. Zie hoe klein ik ben…" 
"Omstandigheden maken de man. Uw sterke karakter en uw toewijding aan de 
republiek zijn voor ons de beste garantie." 
"Goed dan, ik neem het aan." 
 
 
bron 2 
Een brief uit 1854 van Nigel Kingscote de legerarts van lord Raglan, de Britse 
opperbevelhebber op de Krim, aan zijn vriend Henri Mapleton, een legerofficier 
in Groot-Brittannië  
 
De belegering gaat maar langzaam vooruit, maar dat is ook de bedoeling want 
we willen wachten tot we versterking krijgen in de vorm van mensen en wapens 
en ook de Fransen doen dat, maar ik twijfel er niet aan dat we deze stad zullen 
innemen. Hoe eerder hoe liever overigens, want dan kunnen we hier weg, maar 
ik ben bang dat dit niet het geval zal zijn en we hier de winter zullen moeten 
doorbrengen. Het is vervelend, maar gelukkig genoeg hebben we hier een dak 
boven ons hoofd. Wat een geluk, zeker voor lord Raglan, dat we dit huis te 
pakken kregen, het enige huis in de verre omtrek, met ook nog allerlei schuren 
erbij.  
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bron 3 
Prent uit 1867 van de Franse tekenaar Daumier in het tijdschrift Le Charivari 
onder de titel "Actualiteiten" 
 

 
 
Onderschrift 
Europees evenwicht  
 
Toelichting 
De vrouw stelt Europa voor. 
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bron 4 
De Franse tekenaar Cham publiceerde politieke prenten in het blad Le Charivari. 
Hij begint op 17 juli 1870 een brief aan zijn zuster, twee dagen voordat de 
Frans-Duitse oorlog uitbreekt 
 
Lieve Marianne,  
Ik heb het zo druk dat ik niet weet waar ik moet blijven. Door de nieuwe 
gebeurtenissen ben ik gedwongen de hele krantenpagina die ik al af had 
opnieuw te maken.  
Deze oorlog is een zeer trieste zaak, maar hij was onvermijdelijk. Het is zelfs 
schandelijk dat de regering zich aan het lijntje heeft laten houden door Pruisen, 
dat zich al die tijd voorbereid heeft om ons op de rug te springen. Het is nu een 
kwestie die hetzij in Parijs, hetzij in Berlijn beslist zal worden. De Pruisen doen 
geen moeite hun intentie om hier te komen geheim te houden; maar ze zullen 
zeer zeker worden afgetuigd en het hele land, tot de laatste man, zal in opstand 
komen als ze Frankrijk binnenvallen. We zijn niet meer zo verzwakt als in 1814. 
Maar zie hier wat het Keizerrijk ons biedt, altijd maar oorlog, die ons van al onze 
mannen en al ons geld berooft. De Duivel hale een dergelijk regime. Enfin, het is 
niet meer de tijd om je te beklagen. Ik heb een hoop goede vrienden in het leger 
en ik maak me erg druk over hen, want de oorlog met zijn nieuwe 
vernietigingsmethodes zal beestachtig worden. 
 
Op 29 juli vervolgt hij zijn brief  
Dit is allemaal verschrikkelijk! Een laaghartige oorlog waarbij ons grondgebied in 
het geding is, net zoals in 1814. Zie hier waar het keizerrijk ons gebracht heeft 
door niet vooruit te kijken. 
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bron 5 
Een prent uit het Duitse tijdschrift Simplicissimus uit 1899 met als titel "De vlucht 
van de Rijksadelaar" 
 

 
 
Onderschrift 
"Allebei zal ik ze niet lang vast kunnen houden."  
 
Toelichting 
De Rijksadelaar is het symbool van het Duitse keizerrijk. 
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bron 6 
David Lloyd George, minister van munitie en later minister-president van Groot-
Brittannië tijdens de Eerste Wereldoorlog, schrijft in zijn memoires 
 
Het verhaal over de vrouwenarbeid in de munitieproductie is één van de mooiste 
uit de geschiedenis van de oorlog. Elders geef ik een indruk van hun 
efficiëntheid en van hun goede toewijding en moed bij het vullen van 
granaathulzen. Het was één van die vele merkwaardige ontwikkelingen die door 
de oorlog in gang zijn gezet, dat het inzetten van vrouwen en meisjes voor 
dienst aan het vaderland geleid werd door dezelfde mensen die vóór de oorlog 
de venijnigste tegenstandsters waren van de regering, in hun strijd voor 
vrouwenkiesrecht. Mevrouw Pankhurst en haar dochter Christobel, juffrouw 
Annie Kenney, mevrouw Drummond en andere belangrijke suffragettes 
behoorden tot de eerste strijders in deze nieuwe kruistocht. 
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bron 7 
Foto van de eerste "Gulashkanone", bijnaam voor de veldkeukens van waaruit 
voedseluitdeling aan de burgerbevolking in 1916 in Berlijn plaatsvindt 
 

 

- 6 -



Eindexamen geschiedenis vwo 2009 - II

havovwo.nl

▬ www.havovwo.nl        www.examen-cd.nl ▬

bron 8 
Oskar Maria Graf schrijft in 1927 in zijn autobiografie 
 
Toen, in 1916, zag je in Berlijn al dat de mensen oorlogsmoe waren. Vooral de 
gewone mensen mopperden voortdurend. De rijen voor de 
levensmiddelenwinkels werden steeds langer. Uitgemergelde gezichten zag je 
daarbij, ineengekrompen gestaltes die er hongerig en kwaad uitzagen. Het leek 
erop dat ze elkaar beloerden, bang dat een ander meer zou krijgen dan zijzelf. 
Wat eens misschien werkelijk een beweging geweest was, leek nu uit elkaar 
gevallen te zijn. Ieder ging nu alleen voor zichzelf. Niemand las meer de gele 
telegrammen en de frontberichten. Men morde alleen maar. De demonstraties 
voor voedsel liepen uit op demonstraties voor vrede. Overwinnen of verliezen, 
heldendaden, veldslagen, woorden van de keizer, Hindenburg en 24 mortieren -  
het was allemaal niet meer belangrijk. (…) De honger drong in zekere zin ook de 
huizen van de welgestelden binnen, werd gespreksonderwerp aan de biertafel, 
werd een onzichtbaar spook dat overal voelbaar was. 
 
 

Dynamiek en stagnatie in de Republiek 
 
bron 9 
Fragment uit het gedicht "Het karakter van Holland" uit 1653, door Andrew 
Marvell, een Brits schrijver en politicus. Als parlementslid schreef Marvell vele 
brieven aan zijn kiezers, satirisch prozawerk en politieke pamfletten tegen de 
ministers en de koning van Engeland. Tevens onderneemt hij diplomatieke missies 
naar Rusland en de Republiek 
 
Het karakter van Holland 
 
Holland: hoe slecht past hier die titel 'land', 
zijnde een uitvaagsel van Engels zand, 
met niet meer aarde dan wordt omgewoeld 
als 'n Britse bootsman aan het peillood woelt, 
plus wat de trage vloed van de oceaan 
aan schelp- en mosselresten doet vergaan. 
Zulk onverteerd uitspuwsel van de zee 
kreeg 't Hollands volk als passend woonoord mee. 
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bron 10 
De schrijver van een anoniem pamflet, die zichzelf 'een zeeman' noemt, schrijft 
in 1779 over de Nederlandse vloot 
 
De koophandel, dit ontkende nooit iemand, is de grote hartader van onze 
Republiek. Ik zeg, dat een zeemacht net als onze landmacht op een blijvende 
vaste voet gehandhaafd moet worden. Dat is te zeggen, niet slechts voor enige 
bijzondere tijd, maar voor altijd (…) Bedenk eens goed, wat of onze zeemacht 
dan toch eigenlijk nu is? Enige weinige schepen, schepen waarvan 
verscheidene misschien weer onttakeld, als dode rompen bij de werven zullen 
liggen. Bedenk eens met wat volk die dan nog, over 't algemeen genomen, 
bemand zijn. Met opgeraapt volk; meest schuim van allerlei natiën, die slechts 
op één of twee tochten rekenen konden. Die geheel en al geen zekerheid 
hebben van hun dienst. Die dus geen grondbeginsel van krijgseer konden 
hebben: want dit kan alleen in een blijvend lichaam plaats hebben. Die 
ongevoelig, geheel en al ongevoelig zijn voor het woord van Vaderland. Is dit 
een zeemacht voor een Mogendheid, die de naam draagt van een 
Zeemogendheid? Voor een Mogendheid die in het buitenland als zo rijk te boek 
staat? 
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bron 11 
Boven de ingang van het Groningse werkhuis uit 1784 staat het volgende (de 
vertaling staat er onder) 
 
Vlied lediggangers, die de Vadsigheid beminnen, 
Van dit gewijde Huis, hier woont de Nijverheid. 
Neen – treed deez' voorpoort in, om zelf uw brood te winnen; 
't Is Menschenmin alleen, die u naar binnen leid; 
Laat Dankbaarheid Uw hart, laat Vlijt Uw hand besturen, 
Dis sal, der stichteren naam, Roem Vol den Tijd verduuren. 
 
In modern Nederlands: 
Vlucht luilakken die de vadsigheid beminnen 
Van dit gewijde huis, hier woont de Nijverheid. 
Nee, ga door deze voorpoort om zelf uw brood te verdienen. 
Het is enkel menslievendheid die u naar binnen leidt, 
Laat dankbaarheid uw hart, laat vlijt uw hand besturen 
Daardoor zullen de namen van de stichters roemvol de tijd doorstaan. 
 
 
bron 12 
Omvang van de buitenlandse handel van de Republiek in de zeventiende en 
achttiende eeuw (in prijzen van 1790, in miljoenen guldens, schattingen) 
 
Buitenlandse handel van de Republiek 1624-1790 
 in miljoen gulden 

1624-1625 275 

1641-1650 400 

1651-1660 275 

1661-1670 250 

1671-1680 175 

1681-1690 250 

1691-1700 350 

1753 270 

1790 260 
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